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Como grande parte do 
Caparaó capixaba, o mu-
nicípio de Iúna é repleto 
de belezas naturais. A 
cidade como toda as ou-
tras é uma ótima opção 
para se passar o carnaval 
e poder conhecer um 
pouco mais da história 
local, o artesanato  e 
até mesmo da econo-
mia. Em potencial tu-
rístico temos as belas 
quedas das cachoeiras 
do Rio Claro, Poço 
das Antas, Cachoei-
ra do Chiador.

Esses são apenas 
alguns exemplos do 

que turistas e visitan-
tes podem encontrar no 

local. Para este ano a pro-
gramação de carnaval está 
nota 10, as festividades vão 

de sexta, 17 até terça dia 21. 
Para começar bem as apre-
sentações haverá show com 
a banda Pique Total, eles são 
conhecidos por relembrar as 
velhas e boas marchinhas de 
carnaval, além de animarem 
o público com músicas de 
axé que fazem sucessos por 
todo o país. A apresentação 
abre o Carnaval de Iúna.

No sábado, que toma-
rá conta do município é 
o grupo que está há cinco 
anos fazendo shows pelo 
interior do estado, a banda 
Furrupaê Elétrico. A princi-
pal característica do grupo 
é a mistura de estilos musi-
cais, que no caso da banda, 
é uma junção de axé com 
forró. Sim!  Isso é possível 
e eles provam como fazer 
bem essa mistura.

“Maior parte dos inte-
grantes que formam a ban-
da hoje trabalhava junto em 
outras bandas, mas tínha-
mos o nosso projeto, e num 
final de semana nos reuni-
mos e resolvemos colocá-lo 
em prática. Foi em um bar 
na cidade de Castelo, e até 
hoje estamos trabalhando. 
Isso já faz 5 anos. É um 
caminho cheio de altos e 
baixos, mas estamos aí “na 
luta””, contaram os músi-
cos.

Os agitos só terminam 
na terça-feira, até lá mui-
tas outras apresentações 
musicais passarão pelo 
município, entre elas a 
banda de baile Badallados, 
eles tocam grandes suces-
sos da musica brasileiro e 
do mundo. 

Iúna: carnaval anImado 
e com muItos shows 

DURANTE OS CINCO DIAS DE FESTA OUTRA OPçãO DE DIvERTIMENTO é vISITAR AS CAChOEIRAS LOCAIS  »

QUARTA-FEIRA, 15/02/2012
CAChOEIRO DE ITAPEMIRIM E REGIãO SUL02 SUPLEMENTO ESPECIAL



QUARTA-FEIRA, 15/02/2012
CAChOEIRO DE ITAPEMIRIM E REGIãO SUL 03SUPLEMENTO ESPECIAL



alegre: o munIcípIo 
das festas O CARNAvAL NA CIDADE é ECLéTICO E ESSE ANO    »

hAvERÁ PREMIAçãO PARA OS bLOCOS DE RUA

Com a notícia da vol-
ta do Festival de Alegre, o 
município tem tudo para 
festejar bastante este ano. 
E porque não começar 
pelo Carnaval?  Na cidade 
a comemoração desde o 
ano passado é dividida em 
duas partes: o pré e o car-
naval. Para o secretário de 
Turismo e Cultura, Márcio 
Duarte, o pré-carnaval, que 
foi lançado no ano passado, 
é uma comemoração que 
deu certo. “No carnaval 
fazemos um programação 
com bandas de axé que é o 
que mais se toca nessa épo-
ca do ano. Uma novidade 
este ano será o Carnaval da 
Melhor Idade”, conta.

No município, existe 
uma grande gama de es-
tilos musicais, talvez isso 
ocorra pela diversidade de 

pessoas que moram lá, pois 
Alegre é conhecida por ser 
uma cidade universitária. 
Esse título é porque na 
sede fica localizada o Cen-
tro de Ciências Agrárias de 
Universidade Federal do 
Espirito Santo (CCAU-
FES) e no distrito de Rive 
há um Instituto Federal do 
Espírito Santo (Ifes) com 
cursos técnicos. E pensan-
do na variedade desse pú-
blico haverá o Matinarock, 
que é uma matinê com um 
grupo de rock.

Como no município 
também há blocos carna-
valescos, como uma forma 
de incentivo, a prefeitura 
premia-os, e o total passa 
de R$ 5 mil. A expectativa 
é de que passem pelo mu-
nicípio 30 mil pessoas du-
rante os cinco dias festa.

O carnaval terá início 
no dia 17 de fevereiro e 
serão cinco dias de folia. 
Uma novidade este ano é 
a realização do “Carnaval 
da Melhor Idade”, com 
a banda alegrense Styllo 
Brasileiro, que será reali-
zado na sede social do Co-
mercial Atlético Clube, na 
Praça 06 de Janeiro. Aliás, 
assim como ano passado, 
o carnaval será quase todo 
realizado nas imediações 
da principal praça da 
cidade e na rua 
Dr. Wanderley. 

Os tradicio-
nais blocos 
c a rnava l e s -
cos terão um 
motivo a mais 
para caprichar 
na animação. 
“Estamos pro-

movendo o concurso do 
bloco mais animado. A 
premiação será de mais 
de R$ 5 mil, distribuídos 
entre o 1º e o 5º lugares. 
Conside-
r a m o s 

que esta é uma forma de 
incentivar a criativida-
de, o folclore, a cultura 

e todos os 
a spec to s 
ligados à 

maior festa popular do 
Brasil”, destaca o prefei-
to José Guilherme. Outro 
destaque da programação 
é a abertura, dia 17, 

que este ano 
contará com 
um sensacio-

nal show da 
banda nacional 
Casaca.
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Carnaval das Montanhas. 
Esse é o tema do carnaval 
que acontece no município 
de Vargem Alta. Um lugar 
aconchegante, de clima 
agradável e povo hospita-
leiro. Nessa época do ano a 
cidade ferve de turistas que 
vêm de toda a parte do esta-
do e até de fora para apro-
veitar as belezas naturais 
oferecidas.

A cada ano na cidade 
mais pessoas vão à festa que 
se tornou tradicional no sul 
do estado. Segundo o secre-
tário de Cultura, Turismo 
e Esporte, Maninho, tudo 
começou com matinês no 
Montanhês Clube. Porém 
o evento cresceu como ele 
explica. “É um carnaval que 
tem mais de 50 anos. Antes 
as pessoas só tinham duas 

opções nessa época do ano, 
ou elas vinham para cá ou 
então iriam para o litoral, 
em Marataízes”, relata.

Ele conta que o carnaval 
na cidade é uma mistura de 
ritmos, pois tem atrações va-
riadas que atendem a todos 
os públicos. “Temos banda 
de metal (rock), pagode no 
Bicão, que é uma bica que 
fica ao lado do Montanhês 
Clube, palco livre em frente 
ao Bar do Paraíba, onde o 
rock predomina e show na 
praça Central”, disse.

Para não perder a tradição 
das matinês, que deram ori-
gens às festividades de hoje, 
é realizada no domingo e 
na terça a Matinê do Mon-
tanhês Clube. “As pessoas 
também outras opções de 
lazer na cidade. Durante o 

dia elas podem visitar as ca-
choeiras que existem próxi-
mas a sede e também locais 
onde encontram produtos 
artesanais”, revelou.

20 mil pessoas, é esse o nú-
mero de turistas que passam 
por Vargem Alta no carna-
val. Eles chegam a deixar na 
cidade mais de um milhão 
de reais, um volume de di-
nheiro que ajuda a melhorar 
economia do município. 
“Turismo quando se pen-
sa profissionalmente é para 
gerar empregos e renda. O 
carnaval aqui é um investi-
mento para a economia da 
cidade”, explica o secretário.

Rock da TaRde
“Muitas pessoas só pas-

sam o carnaval aqui em 
Vargem Alta, por conta 

vargem alta: a folIa 
das montanhas

O MUNICíPIO FICOU CONhECIDO POR SEUS POPULARES ROCkS DA TARDE  »

do rock que acontece aqui 
na rua”, revelou o Paraíba, 
dono de um bar na cidade 
onde as pessoas se reúnem 
durante o dia. A caracterís-
tica do Rock da Tarde é que 
não tem uma programação 
definida, qualquer pessoa 

que chega pode subir no 
palanque é tocar.

A primeira vez que o  
Rock foi realizado foi em 
2002, quando o filho do 
Paraíba chamou uns ami-
gos para ‘fazerem um som’, 
pois a cidade durante o dia 

não tinha muita movimen-
tação. “Desde então os me-
ninos juntaram uma galera 
e a cada ano vem crescendo 
mais a participação de turis-
ta no rock. A nossa rua fica 
intransitável, de tanta gente 
que vem”, contou Paraíba.
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guaçuí: das matInês 
ao carnaval de rua 

CULTURA, TRANQüILIDADE E ALEGRIA FAzEM A MISTURA DO CARNAvAL NA CIDADE. OS PONTOS TURíSTICOS TAMbéM SãO ATRAçõES  »

Terra de clima ameno 
e com belas paisagens, 
tem em seu entorno ser-
ras. E é com esse clima 
calmo que o Guaçuí se 
prepara para a festa de 
Carnaval.  Um lugar 
tradicional pelos seus 
bailes e matinês, que 
traz desde os tempos 
áureos, boas recorda-
ções. Apesar de parecer 
uma cidade pequena, o 
município está prepara-
do para receber os turis-
tas com suas pousadas, 
hotéis e campings.

Guaçuí, durante o 
carnaval, reúne os blo-
cos e agremiações pelas 
principais ruas e aveni-
das da cidade. No sécu-
lo passado, clubes pre-
paravam os tradicionais 
bailes e o público apro-
veitava para inovar e 
ousar nas fantasias. Não 

tinha quem não gostas-
se de participar. Até 
mesmo as grandes lide-
ranças que apareceram 
em Guaçuí têm muitas 
histórias para contar so-
bre o carnaval. 

Quem participou 
dos famosos bailes que 
aconteciam na cidade 
lembra com saudosis-
mo, pois a festa aconte-
cia a noite inteira e pela 
manhã saiam às ruas 
para fechar a noitada, 
e muitas vezes paravam 
em alguma padaria para 
tomar café da manhã e 
irem para suas casas.

O tempo mudou e 
com isso algumas tradi-
ções foram se perdendo, 
mas a animação de quem 
faz o Carnaval na cidade 
é a mesma. E pensando 
nas pessoas que passam 
na cidade durante o fe-

riado, a prefeitura todos 
os anos prepara uma 
grande festa com muitas 
atrações para moradores 
e turistas.

Os desfiles de blocos 
acontecem em dois dias 
este ano, no domingo 
(19) e na terça-feira 
(21). Mas a animação 
começa na sexta-feira, 
dia 17 com o grupo Ki 
Swing e o grupo Beijo 
Com Mel. E até o últi-
mo dia do evento mui-
tas atrações serão reali-
zadas na cidade.

Além de toda a pro-
gramação festiva, será 
montada uma feira cul-
tural com praça de ali-
mentação na Praça João 
Acacinho, em frente a 
Prefeitura, e essa feira 
funcionará todos os dias 
do carnaval de 13h00 às 
22h00.

TURISMo
Durante o dia os turis-

tas que visitarem a cidade 
têm muitas opções de la-
zer. Como é de praxe os 
municípios do entorno 
do Caparaó são cerca-
do por belezas naturais, 
como nascentes, corre-
deiras, cachoeiras, quedas 
d´água e vestígios da mata 
atlântica que propiciam a 
prática de esportes como 
downhill, mountain bike, 
enduro e trilhas.

No centro da cidade 
destaca-se o monumen-
to do Cristo Redentor, 
construído por Antô-
nio Francisco Moreira 
que deixou ao muni-
cípio importante lega-
do cultural.   Antônio 
também foi responsável 
por outras obras como 
o Cristo de Colatina, o 
de Itapevena, de Mimo-

so do Sul e a Nossa Se-
nhora de Monte Serrat 
da cidade de Salto, em 
São Paulo. 

A cidade possui mui-
tas praças, como a Pra-
ça da Matriz, onde o 
visitante pode conhecer 
a igreja Matriz de São 
Miguel Arcanjo. Perto 
dali tem o Teatro Muni-
cipal Fernando Torres, 
que durante o ano tem 
uma agenda cheia de 
espetáculos, eventos e 
exposições.

cULTURa
A cultura local mani-

festa-se pelo artesana-
to de qualidade, pelos 
talentos nas áreas da 
música, dança, poesia, 
artes plásticas e artes 
cênicas. O mais impor-
tante evento cultural do 
município é o Festival 

Nacional de Teatro, que 
acontece todos os anos, 
onde se encontram gru-
pos de teatro de todo o 
Brasil. 

Em fevereiro, a festa 
esperada é o carnaval. 
Além da Avenida Mare-
chal Floriano (principal 
da cidade) ser toda en-
feitada, o município traz 
seus blocos carnavales-
cos e shows com bandas 
regionais e locais.

Ainda sobre o artesa-
nato, ele é rico em tricô, 
crochê, bordados, pin-
turas em tecido, marcas, 
brinquedos de madeira, 
bonecas de palha, objetos 
de decoração e bijuterias. 
No centro da cidade, em 
frente a Praça João Aca-
cinho, tem a Casa do 
Artesão, onde é possível 
encontrar o artesanato 
local.
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